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   وبعد موته األخرية من حياته  4 يف اللحظات  مبشرات املسلم

 

 

إن احلمد هلل ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا          

 وسيئات أعاملنا ، من هيده اهلل فال مضل له ، ومن يضلل فال هادي له .

 وأشهد أن ال إله إال اهلل ، وحده ال رشيك له ، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله . 

 َِذيَن آَمنُوا اتَُّقوا اهللََّ َحقَّ ُتَقاتِِه َوال ََتُوُتنَّ إاِلَّ َوَأْنُتْم ُمْسلُِمون َا الَّ  َيا َأهيه

   ِذي َخَلَقُكْم ِمْن ُكُم الَّ ُقوا َربَّ َا النَّاُس اتَّ َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنَْها َزْوَجَها َوَبثَّ َيا َأهيه

ِذي َتَساَءُلوَن بِِه َواْْلَْرَحاَم إِنَّ اهللََّ َكاَن َعَلْيكُ  ُقوا اهللََّ الَّ ْم ِمنُْهاَم ِرَجاالً َكثرِيًا َونَِساًء َواتَّ

   ً  َرِقيبا

 ُْقوا اهللََّ َوُقوُلوا َقو ِذيَن آَمنُوا اتَّ َا الَّ ُيْصلِْح َلُكْم َأْعاَمَلُكْم َوَيْغِفْر َلُكْم  .  الً َسِديداً َيا َأهيه

 .  ُذُنوَبُكْم َوَمْن ُيطِِع اهللََّ َوَرُسوَلُه َفَقْد َفاَز َفْوزًا َعظِيامً 



 

   وبعد موته األخرية من حياته  5 يف اللحظات  مبشرات املسلم

 

ى ، وخري اهلدي هدي ـأما بعد ... فإن أصدق احلديث كتاب اهلل تعال                         

  ، وكل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة ، وكل ضاللة يف النار. حممد 

من عمر اإلنسان تظهر عالمات  اْلخرية يف اللحظات ... أخواين وأحبتي يف اهلل 

 صاحبها هبا يستبرش حيث ،فخري خرياً  كانت فإن، االنسان ذلك خاَتة عىل ودالئل

  .غوى فقد، باهلل والعياذ، ذلك سوى كانت وإن ،نفسه هبا وتطمئن خريًا،

، املوت عند صاحبهام ختُذالن ال، عبادته حق وعبادته، وتعاىل سبحانه اهلل طاعةف

 .اخلاَتة حسن عالمات عليه فتظهر، اْلخرية حلظاته يف وبرشى نوراً  له تكونان وإنام

 ختذل التي اْلفعال من فإهنام الشهوات واتباع، واملعايص الذنوب ارتكاب أما 

 عالمات آنذاك اإلنسان عىل فتظهر، له الشيطان خذالن مع، املوت عند صاحبها

  .باهلل والعياذ اخلاَتة سوء



 

   وبعد موته األخرية من حياته  6 يف اللحظات  مبشرات املسلم

 

 ُحسن إىل اهلل ووفقه، الصالح عمله كُثر من أناعلم أخي احلبيب ...                        

 لديه جيتمع إذ، خاَتته حيسن وتعاىل سبحانه اهلل فإن، الدنيا حياته يف وعبادته طاعته

 عالمات ودالئل لذلك وتكون، خاَتته فتحسن اإليامن قوة مع، الصالح عمله

، اهلل مع وباطنه ظاهره صلح الذي، للعبد ذلك ويكون  اهلل رسول عنها أخربنا

 . اْلبد إىل سعادة فيسعد وحمبته، اهلل بذكر وعمله نفسه وصلحت

 يمحو صالح لعمل مماته قبل يوفَّق ومل، توبته وتعذرت حياته، يف رشه عُظم من أما

 ومن، باهلل والعياذ، اخلاَتة سوء من عليه ُُيشى اإلنسان فهذا،  حياته يف قدم قد ما به

 .. املوت عند له الشيطان فتنة

يف هذه الرسالة أذكر نفيس وأذكركم ببعض اْلحاديث  أخي احلبيب ...             

املتعلقة بخاَتة املسلم وركزت فيها عىل ما يبرش املسلم  الثابتة عن رسول اهلدى 

 .  عند حضور اْلجل وبعد موته  بنهايته احلسنة يف الدنيا



 

   وبعد موته األخرية من حياته  7 يف اللحظات  مبشرات املسلم

 

 ... اعلم أخيوختاما                        

 يلزم ال له وقعت أو والبشائر العالمات تلك من يشء عليه ظهر من نإ 

 عدم أن كامبذلك ،  له يستبرش وإنام اجلنة أهل من بأنه له اجلزم ذلك من

 له ختم قد أنه أو صالح غري بأنه احلكم يلزم ال للميت منها يشء وقوع

 الصالح . بغري

ينفع هبذه الرسالة كاتبها وقارئها  أنو أن ُيتم لنا بخري  القدير العيل اهلل وأسأل   

 . العاملني رب هلل احلمد أن دعوانا وآخر. الكريم لوجهه خالصا هذا عميل جيعلوأن 

 الغزايل عبدالرؤوف عديل. د



 

   وبعد موته األخرية من حياته  8 يف اللحظات  مبشرات املسلم

 

 ويرضي من حوله للعبد عند املوت اصاحل يفتح اهلل عمال -1 

ِمِق       اهللِ َصَّله  ، َقاَل : َقاَل َرُسوُل  -َرِِضَ اهللهُ َعنْهُ -َعْن َعْمِرو ْبِن احْلَ

َلُه  « : َسلهمَ اهللُ َعَلْيِه وَ  ا َعسه اهللِ ، َيا َرُسوَل  : .؛ َقاُلواإَِذا َأَراَد اهللهُ بَِعْبٍد َخرْيً

ُلُه ؟ ا، َقاَل : َو َما َعسه َبْْيَ َيَدْي َمْوتِِه ، َحتهى َيْرََض  َيْفَتُح َلُه َعَماًل َصاحِلً

  » .َعنُْه َمْن َحْولُهُ 

 . ، وصححه اْللباين يف صحيح الرتغيب21387اإلمام أمحد، حديث رقم رواه

 



 

   وبعد موته األخرية من حياته  9 يف اللحظات  مبشرات املسلم

 

 اهلل العبد قبل املوت يطهر-2 

، َقاَل : َسِمْعُت َرُسوَل اهللهِ َصَّله اهللهُ َعَليِْه رِض اهلل عنه  َأِِب ُأَماَمةَ َعْن        

َم ، َيُقوُل :  َرُه َقْبَل َمْوتِِه  "َوَسله ا َطهه ، َقاُلوا : َيا  "إَِذا َأَراَد اهللهُ بَِعْبٍد َخرْيً

اُه ، "َرُسوَل اهللهِ ، َوَما َطُهوُر الَْعْبِد ؟ َقاَل :  َحتهى  َعَمٌل َصالٌِح ُيْلِهُمُه إِيه

  "َيْقبَِضُه َعَلْيِه 

 306حسن لغريه صحيح اجلامع :. رواه الطرباين

 

 

 

https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3929


 

   وبعد موته األخرية من حياته  10 يف اللحظات  مبشرات املسلم

 

 يوفق اهلل املسلم لعمل صاحل ثم يقبضه عليه-3 

َم َقاَل : رِض اهلل عنه   بن مالك َأَنسٍ َعْن  اَل  "، َأّن َرُسوَل اهللهِ َصَّله اهللهُ َعَلْيِه َوَسله

َتُم َلُه ، َفإِنه اْلَعاِمَل َيْعَمُل َزَماًنا ِمْن  َعَلْيُكْم َأْن اَل َتْعَجُبوا بَِأَحٍد َحتهى َتْنُظُروا بَِم ُُيْ

نهةَ  ُعْمِرِه ، َأْو ُبْرَهًة ِمْن َدْهِرِه ، بَِعَمٍل َصالٍِح ، َلوْ  ُل  َماَت َعَلْيِه َدَخَل اجْلَ ، ُثمه َيَتَحوه

َهَة ِمْن َدْهٍر بَِعَمٍل َسيٍِّئ ، َلْو َماَت َعَلْيِه  َفَيْعَمُل َعَماًل َسيًِّئا ، َوإِنه اْلَعْبَد َلَيْعَمُل اْلُُبْ

ا ،  ُل َفَيْعَمُل َعَماًل َصاحِلً ا اْسَتْعَمَلُه َقبَْل َدَخَل النهاَر ، ُثمه َيَتَحوه َوإَِذا َأَراَد اهللهُ بَِعْبٍد َخرْيً

ُقُه لَِعَمٍل َصالٍِح ،  "، َقاُلوا : َيا َرُسوَل اهللهِ ، َوَكيَْف َيْسَتْعِمُلُه ؟ ، َقاَل :  "َمْوتِِه  ُيَوفِّ

 .1334الصحيحة رواه اإلمام أمحد والرتمذي وصححه اْللباين يف السلسلة  "ُثمه َيْقبُِضُه َعَلْيِه 

https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=720


 

   وبعد موته األخرية من حياته  11 يف اللحظات  مبشرات املسلم

 

 األعمال باخلواتيم-4 

َم ، َقاَل : رِض اهلل عنها  َعائَِشَة َعْن  اَم  ": َأّن النهبِيه َصَّله اهللهُ َعَلْيِه َوَسله إِنه

َواتِيِم   . ان بسند صحيحبرواه ابن ح.  "األَْعاَمُل بِاْْلَ

 مهاواتياألعمال خب-5

اهللهِ َصَّله ، َيُقوُل : َسِمْعُت َرُسوَل رِض اهلل عنه  بن صخر ُمَعاِوَيَة  عن

َم ، َيُقوُل : اهللهُ اَم األَْعاَمُل بَِخَواتِيِمَها  " َعَلْيِه َوَسله اَب ، َكاْلِوَعاِء إَِذا طَ إِنه

 .  "َوإَِذا َخُبَث َأْعالُه َخُبَث َأْسَفُلُه َأْعالُه َطاَب َأْسَفُلُه ،

 حسنان بسند بابن حابن ماجه و رواه 

https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4049
https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=7570


 

   وبعد موته األخرية من حياته  12 يف اللحظات  مبشرات املسلم

 

 اخلتم بعمل أهل اجلنة-6 

َم ، ، َأّن َرُسوَل اهللهِ َصَّله اهللهُ رِض اهلل عنه  َأِِب ُهَرْيَرَة َعْن        َعَليِْه َوَسله

َمَن الطهِويَل  ": َقاَل  ُجَل َليَْعَمُل الزه َتُم لَُه  إِنه الره نهِة ، ُثمه ُُيْ بَِعَمِل َأْهِل اجْلَ

َمَن الطهِويَل بَِعَمِل َأْهِل َعَمُلُه بَِعَمِل َأْهِل النهاِر ،  ُجَل َليَْعَمُل الزه َوإِنه الره

نهِة  تَُم َلُه َعَمُلُه بَِعَمِل َأْهِل اجْلَ  . رواه مسلم. "النهاِر ، ُثمه ُُيْ

 

 

https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396


 

   وبعد موته األخرية من حياته  13 يف اللحظات  مبشرات املسلم

 

 اجلنة فمات فدخل اجلنةعمل بعمل أهل  -7 

َم ، َقاَل : رِض اهلل عنها  َعائَِشَة َعْن  : َعْن َرُسوِل اهللهِ َصَّله اهللهُ َعَلْيِه َوَسله

ُه ِمْن  " ُه ََلَْكُتوٌب يِف اْلكَِتاِب َأنه نهِة َوإِنه ُجَل َليَْعَمَل بَِعَمِل َأْهِل اجْلَ إِنه الره

َل َفَعِمَل بَِعَمِل َأْهِل  وه النهاِر َفاَمَت َأْهِل النهاِر ، َفإَِذا َكاَن َقْبَل َمْوتِِه ََتَ

ُجَل َليَْعَمُل بَِعَمِل َأْهِل النهاِر  ُه َلََْكُتوٌب يِف َفَدَخَل النهاَر ، َوإِنه الره َوإِنه

نهِة  نهِة ، َفإَِذا َكاَن َقْبَل َمْوتِِه َعِمَل َعَمَل َأْهِل اجْلَ ُه ِمْن َأْهِل اجْلَ اْلكَِتاِب َأنه

نهَة   "َفاَمَت َفَدَخَل اجْلَ
 ه اإلمام أمحد بسند صحيح .روا

https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4049


 

   وبعد موته األخرية من حياته  14 يف اللحظات  مبشرات املسلم

 

 املؤمن إذا حضره املوت بشر برضوان اهلل وكرامته -8 

اِمِت ، َعْن َأَنٍس َعْن   ، َعِن النهبِيِّ َصَّله اهللهُ َرِِضَ اهللهُ َعنُْه  ُعَباَدَة ْبِن الصه

َم ، َقاَل :  َمْن َأَحبه لَِقاَء اهللهِ ، َأَحبه اهللهُ لَِقاَءُه ، َوَمْن َكِرَه "َعَلْيِه َوَسله

ا َلنَْكَرُه ، َقاَلْت َعائَِشةُ  "لَِقاَء اهللهِ ، َكِرَه اهللهُ لَِقاَءُه  : َأْو َبْعُض َأْزَواِجِه إِنه

ُه اَلَْ َلْيَس َذاِك َولَكِنه  "اَْلَْوَت ، َقاَل :  َ بِِرْوَواِن اَْلُْؤِمَن إَِذا َحََضَ ْوُت ُبرشِّ

ها َأَماَمُه َفَأَحبه لَِقاَء اهللهِ َوَأَحبه اهللهُ  اهللهِ َوَكَراَمتِِه ، ٌء َأَحبه إَِلْيِه ِِم َفَليَْس يَشْ

ٌء  َ بَِعَذاِب اهللهِ َوُعُقوَبتِِه ، َفَليَْس يَشْ لَِقاَءُه ، َوإِنه اْلَكافَِر إَِذا ُحَِضَ ُبرشِّ

ها َأَماَمُه َكِرَه لَِقاَء اهللهِ َوَكِرَه اهللهُ لَِقاَءُه َأْكَرَه   . رواه البخاري "إَِلْيِه ِِم
 

https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=720
https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4153


 

   وبعد موته األخرية من حياته  15 يف اللحظات  مبشرات املسلم

 

 سبحانه وتعالـى إحسان الظن باهلل-9 

، َقاَل : َسِمْعُت  رِض اهلل عنه َجابِِر ْبِن َعْبِد اهللهِ اأْلَْنَصاِريِّ َعْن      

اٍم ، َيُقوُل :  َم َقْبَل َمْوتِِه بَِثاَلَثِة َأيه اَل  "َرُسوَل اهللهِ َصَّله اهللهُ َعَلْيِه َوَسله

 . رواه مسلم " له َيُموَتنه َأَحُدُكْم إاِله َوُهَو ُُيِْسُن الظهنه بِاهللهِ َعزه َوَج 

 تلقيـن امليـت ال إله إال اهلل-10

ْدِريه  َأِبَعْن  ، َيُقوُل : َقاَل َرُسوُل اهللهِ َصَّله اهللهُ رِض اهلل عنهَسِعيٍد اْْلُ

َم :  نُوا َمْوَتاُكْم اَل إَِلَه إاِله اهللهُ  "َعَلْيِه َوَسله  . رواه مسلم  "َلقِّ
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   وبعد موته األخرية من حياته  16 يف اللحظات  مبشرات املسلم

 

 يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي بعد املوت-11 

َرِِضَ اهللهُ َعنُْهاَم ، َقاَل : َقاَل َرُسوُل اهللهِ َصَّله اهللهُ َعْبِد اهللهِ ْبِن ُعَمَر َعْن 

َم :  ُه ُيعْ  "َعَلْيِه َوَسله َرُض َعَليِْه َمْقَعُدُه بِاْلَغَداةِ إَِذا َماَت َأَحُدُكْم َفإِنه

نهِة ،  نهِة َفِمْن َأْهِل اجْلَ َوإِْن َكاَن ِمْن َأْهِل َواْلَعِِشِّ ، َفإِْن َكاَن ِمْن َأْهِل اجْلَ

 . رواه البخاري ومسلم.  "النهاِر َفِمْن َأْهِل النهاِر 
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   وبعد موته األخرية من حياته  17 يف اللحظات  مبشرات املسلم

 

 مل يقبض نيب حتى يرى مقعده من اجلنة -12 

، َرِِضَ اهللهُ َتَعاََل َعنَْها ، َقالَْت : َكاَن النهبِيُّ ، َصَّله اهللهُ َتَعاََل َعائَِشَة  عن

َم ، َيُقوُل َوُهَو َصِحيٌح  ْ َعَلْيِه َوَسله ُه ََل ُيْقبَْض َنبِيٌّ َحتهى َيَرى َمْقَعَدُه : إِنه

 . ُ نهِة ، ُثمه ُُيَريه َفَلامه َنَزَل بِِه َوَرْأُسُه يِف َفِخِذي ؛ ُغِِشَ َعَلْيِه ، ُثمه َأَفاَق ِمَن اجْلَ

فِيَق األَْعََّل ،  ُهمه الره ُه إََِل َسْقِف اْلبَْيِت ، ُثمه َقاَل : الله َفَأْشَخَص َبََصَ

ُثنَا ، َوُهَو  َفُقْلُت  ِديُث الهِذي َكاَن ُُيَدِّ ُه احْلَ َتاُرَنا ، َوَعَرْفُت َأنه : إًِذا ال َُيْ

فِيَق األَْعََّل . ُهمه الره ا : الله َم ِِبَ   َصِحيٌح ، َقاَلْت : َوَكاَن آِخُر َكلَِمٍة َتَكله

 . رواه البخاري ومسلم
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   وبعد موته األخرية من حياته  18 يف اللحظات  مبشرات املسلم

 

 من كان آخر كالمه ال إله إال اهلل دخل اجلنة-13 

، َقاَل : َقاَل َرُسوُل اهللهِ َصَّله اهللهُ َعَليِْه  رِض اهلل عنه ُمَعاِذ ْبِن َجَبلٍ َعْن 

َم :  نهَة  "َوَسله  . "َمْن َكاَن آِخُر َكاَلِمِه اَل إَِلَه إاِله اهللهُ ، َدَخَل اجْلَ

 .رواه أمحد وأبو داود بسند صحيح  

 املوت يوم اجلمعة أو ليلة اجلمعة-14

َم ، َرِِضَ اهللهُ َعنُْه  َعْبِد اهللهِ ْبِن َعْمٍرو َعْن  ، َعِن النهبِيِّ َصَّله اهللهُ َعَليِْه وَسله

ُمَعةِ  َيْومَ  َيُموُت  ُمْسلِمٍ  ِمنْ  َما “قال :  ُمَعةِ  َلْيَلةَ  َأوْ  اجْلُ  اهللهُ  وَقاهُ  إاِل ، اجْلُ

ِمِذيه .  “ اْلَقُْبِ  فِْتنَةَ  ْ   . حسنبسند َرَواُه الرتر
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   وبعد موته األخرية من حياته  19 يف اللحظات  مبشرات املسلم

 

 من مات ال يشرك باهلل شيئا -15 

َم : َأِِب َذرٍّ َعْن   "َرِِضَ اهللهُ َعنُْه ، َقاَل : َقاَل َرُسوُل اهللهِ َصَّله اهللهُ َعَليِْه َوَسله

ُه َمْن  يِن َأنه َ يِن َأْو َقاَل َبرشه ُك َأَتايِن آٍت ِمْن َرِبِّ َفَأْخَُبَ تِي اَل ُيرْشِ َماَت ِمْن ُأمه

نهَة  َق ، َقاَل : َوإِْن َزَنى َوإِْن ، ُقْلُت : َوإِْن َزنَ بِاهللهِ َشْيئًا َدَخَل اجْلَ ى َوإِْن ََسَ

َق   . رواه البخاري ومسلم  "ََسَ

 

 : َهَذا ِعْنَد املَْْوِت َأْو َقْبَلُه ، إَِذا َتاَب َوَنِدَم ، َوَقاَل : اَل إَِلَه إاِلَّ اهللَُّ ُغِفَر َلُه . )البخاري( َقاَل َأُبو َعْبد اهللَِّ
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   وبعد موته األخرية من حياته  20 يف اللحظات  مبشرات املسلم

 

 حديث البطاقة-16 

َم : َرِِضَ اهللهُ َعنُْه  َعْبَد اهللهِ ْبَن َعْمٍرو َعْن   "، َيُقوُل : َقاَل َرُسوُل اهللهِ َصَّله اهللهُ َعَلْيِه َوَسله

الئِِق َيْوَم اْلِقَياَمِة ، َفُتنْرَشُ َلُه تِْسَعٌة َوُتْسُعوَن  تِي َعََّل ُرُؤوِس اْْلَ ُيَصاُح بَِرُجٍل ِمْن ُأمه

ال ، كلُّ ِسِجلٍّ ِمنَْها َمده اْلَبََصِ ، ُثمه َيُقوُل اهللهُ  َتَباَرَك َوَتَعاََل : َأُتنْكُِر ِمْن َهَذا َشْيًئا ؟ ِسجه

ُجُل ، َفَيُقوُل :  َفَيُقوُل : ال َيا َربِّ . َفَيُقوُل َعزه َوَجله : َأَلَك ُعْذٌر َأْو َحَسنٌَة ؟ َفَيَهاُب الره

إِنهُه ال ُظْلَم َعَلْيَك . ال َيا َربِّ . َفَيُقوُل َعزه َوَجله : َبََّل ، إِنه َلَك ِعنَْدَنا َحَسنَاٍت وَ 

ًدا َعْبُدُه َوَرُسوُلُه . َفُتْخَرُج َلُه  َفَيُقوُل : َيا بَِطاَقٌة فِيَها : َأْشَهُد َأْن ال إَِلَه إاِل اهللهُ َوَأنه ُُمَمه

ِجالِت ؟ َفَيُقوُل َعزه َوَجله : إِنهَك ال تُ  ْظَلُم ، َقاَل : َربِّ ، َما َهِذِه اْلبَِطاَقُة َمَع َهِذِه السِّ

ِجالُت ، َوَثُقَلِت اْلبَِطاَقُة ،  ٍة ، َفَطاَشِت السِّ ٍة ، َواْلبَِطاَقُة يِف كِفه َجالِت يِف كِفه ُفُتوَوُع السِّ

ٌء   .رواه أمحد والرتمذي وصححه اْللباين   "َوال َيْثُقُل َمَع اْسِم اهللهِ يَشْ
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   وبعد موته األخرية من حياته  21 يف اللحظات  مبشرات املسلم

 

 ست خصال للشهيد عند اهلل-17 

 اهللهُ َصَّله  اهللهِ َرُسوُل  َقاَل  َقاَل َرِِضَ اهللهُ َعنُْه  َكِرَب  َمْعِدي ْبنِ  اَْلِْقَدامِ  َعنْ 

ِهيدِ : ] َوَسلهمَ  َعَلْيهِ  لِ  يِف  َلهُ  ُيْغَفرُ  ِخَصالٍ  ِستُّ  اهللهِ  ِعنَْد  لِلشه  َوَيَرى َدْفَعةٍ  َأوه

نهةِ  ِمنْ  َمْقَعَدهُ   َوُيوَوعُ  اأْلَْكَُبِ  اْلَفَزعِ  ِمنْ  َوَيْأَمنُ  اْلَقُْبِ  َعَذاِب  ِمنْ  َوُُيَارُ  اجْلَ

ْنيَا ِمنْ  َخرْيٌ  ِمنَْها اْلَياُقوَتةُ  اْلَوَقارِ  َتاُج  َرْأِسهِ  َعََّل  ُج  فِيَها َوَما الدُّ  اْثنََتْْيِ  َوُيَزوه

ورِ  ِمنْ  َزْوَجةً  َوَسْبِعْيَ  عُ  اْلِعْيِ  احْلُ  .  [هِ َأَقاِربِ  ِمنْ  َسْبِعْيَ  يِف  َوُيَشفه

 .صحيح وإسناده وأمحد، ماجة، وصححه ، وابن الرتمذي رواه



 

   وبعد موته األخرية من حياته  22 يف اللحظات  مبشرات املسلم

 

 املوت يف سبيل اهلل ويف الطاعون وداء البطن والغرق -18 

َم : َرِِضَ اهللهُ َعنُْه  َأِِب ُهَرْيَرَة َعْن  ، َقاَل : َقاَل َرُسوُل اهللهِ َصَّله اهللهُ َعَلْيِه َوَسله

ِهيَد فِيُكْم ؟  " وَن الشه ، َقاُلوا : َيا َرُسوَل اهللهِ ، َمْن ُقتَِل يِف َسبِيِل  "َما َتُعدُّ

تِي إًِذا لَ  "اهللهِ َفُهَو َشِهيٌد ، َقاَل :  ، َقاُلوا : َفَمْن ُهْم َيا  "َقلِيٌل إِنه ُشَهَداَء ُأمه

َمْن ُقتَِل يِف َسبِيِل اهللهِ َفُهَو َشِهيٌد ، َوَمْن َماَت يِف  "َرُسوَل اهللهِ ؟ ، َقاَل : 

َسبِيِل اهللهِ َفُهَو َشِهيٌد ، َوَمْن َماَت يِف الطهاُعوِن َفُهَو َشِهيٌد ، َوَمْن َماَت يِف 

ِديِث  ، َقاَل اْبُن ِمْقَسمٍ  "ِهيٌد اْلَبْطِن َفُهَو َش  : َأْشَهُد َعََّل َأبِيَك يِف َهَذا احْلَ

ُه ، َقاَل :   . رواه مسلم .َواْلَغِريُق َشِهيٌد َأنه
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   وبعد موته األخرية من حياته  23 يف اللحظات  مبشرات املسلم

 

 القتل يف سبيل اهلل والطاعون وموت النفساء واحلرق والسل -19 

، َقاَل : َأَتْيُت َرُسوَل اهللهِ َصَّله اهللهُ َعَليِْه َرِِضَ اهللهُ َعنُْه الفاريس َسْلاَمَن َعْن 

كاِة َثالَث ِمَراٍر ، َفَقاَل :  َم بِالزه ِهيَد فِيُكْم ؟ َما َتعُ  "َوَسله وَن الشه َقاُلوا :  "دُّ

تِي إَِذْن َلَقلِيٌل ،  "الهِذي ُيْقَتُل يِف َسبِيِل اهللهِ ، َقاَل :  يِف  اْلَقْتُل إِنه ُشَهَداَء ُأمه

ْرُق َشَهاَدٌة ، َسبِيِل اهللهِ َشَهاَدةٌ  ، َوالطهاُعوُن َشَهاَدٌة ، َوالنَُّفَساُء َشَهاَدٌة ، َواحْلَ

لُّ َشَهاَدٌة ، َواْلَبْطُن َشَهاَدٌة   . رواه الطرباين بسند حسن "َواْلَغَرُق َشَهاَدٌة ، َوالسُّ

https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3476


 

   وبعد موته األخرية من حياته  24 يف اللحظات  مبشرات املسلم

 

 من ختم له بال إله إال اهلل أو الصيام أو الصدقة دخل اجلنة-20 

َم إََِل َرِِضَ اهللهُ َعنُْه  ُحَذْيَفَة َعْن  ، َقاَل : َأْسنَْدُت النهبيه َصَّله اهللهُ َعَليِْه َوَسله

َقاَل َحَسٌن : ابتَِغاَء َوْجِه اهللهِ ، اهللهُ ، َمْن َقاَل : اَل إَِلَه إاِله  "َصْدِري ، َفَقاَل : 

نهَة ،  َوَمْن َصاَم َيْوًما ابتَِغاَء َوْجِه اهللهِ ُختَِم لَُه َِبا ، َدَخَل ُختَِم َلُه َِبا َدَخَل اجْلَ

َق بَصَدَقٍة ابتَِغاَء َوْجِه اهللهِ ُختَِم َلُه َِبا ، َدَخَل اجْلَ  نهَة ، َوَمْن َتَصده   "نهَة اجْلَ

 

 . رواه امحد وصححه االلباين يف احكام اجلنائز
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   وبعد موته األخرية من حياته  25 يف اللحظات  مبشرات املسلم

 

 فعل اخلريات يقي مصارع السوء -21 

ْدِريِّ َعْن  َم ، َرِِضَ اهللهُ َعنُْه  َأِِب َسِعيٍد اْْلُ ، َعِن النهبِيِّ َصَّله اهللهُ َعَلْيِه َوَسله

ِحِم  "َقاَل :  بِّ َتَباَرَك َوَتَعاََل ، َوِصَلُة الره ِّ ُتْطِفُئ َغَضَب الره َصَدَقُة الِّسِّ

وِء َتِزيُد يِف الُْعُمِر  اِت َيِقي َمَصاِرَع السُّ رْيَ  "َوفِْعُل اْْلَ

 .اجلامع  رواه الطرباين وصححه اْللباين يف صحيح
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   وبعد موته األخرية من حياته  26 يف اللحظات  مبشرات املسلم

 

 الدفاع عن املال أو الدين أو النفس أو األهل-22 

، َقاَل : َسِمْعُت َرُسوَل اهللهِ َصَّله اهللهُ  َرِِضَ اهللهُ َعنْهُ  َسِعيِد ْبِن َزْيٍد َعْن      

َم ، َيُقوُل :  َمْن ُقتَِل ُدوَن َمالِِه َفُهَو َشِهيٌد ، َوَمْن ُقتَِل ُدوَن ِدينِِه  "َعَلْيِه َوَسله

َفُهَو َشِهيٌد ، َوَمْن ُقتَِل ُدوَن َدِمِه َفُهَو َشِهيٌد ، َوَمْن ُقتَِل ُدوَن َأْهلِِه َفُهَو 

  . "ٌد َشِهي

 .  َقاَل : َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح و رواه الرتمذي
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   وبعد موته األخرية من حياته  27 يف اللحظات  مبشرات املسلم

 

 مغفرة مجيع الذنوب للشهيد اال الدين -23 

، َأنه َرُسوَل اهللهِ َصَّله اهللهُ َرِِضَ اهللهُ َعنُْه  َعْبِد اهللهِ ْبِن َعْمِرو ْبِن الَْعاِص َعْن 

َم ، َقاَل :  ْيَن  "َعَلْيِه َوَسله ِهيِد ُكلُّ َذْنٍب إاِله الده  . رواه مسلم "ُيْغَفُر لِلشه

 مات املسلم باملرض غفر اهلل له ورمحه إذا-24

، َقاَل : َقاَل َرُسوُل اهللهِ َصَّله اهللهُ َعَلْيِه َرِِضَ اهللهُ َعنُْه َعْن َأَنَس ْبَن َمالٍِك 

َم :  ، َقاَل اهللهُ : اْكُتْب َلُه إَِذا اْبتَََّل اهللهُ الَْعْبَد اَلُْْسلَِم بَِباَلٍء يِف َجَسِدِه  "َوَسله

َرُه ،  ْن َقَبَضُه ، َوإِ َصالَِح َعَملِِه الهِذي َكاَن َيْعَمُلُه ، َفإِْن َشَفاُه ، َغَسَلُه َوَطهه

 . رواه أمحد وصححه اْللباين  "َغَفَر َلُه َوَرِِحَُه 
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   وبعد موته األخرية من حياته  28 يف اللحظات  مبشرات املسلم

 

 من مات وهو حمرم يبعث يوم القيامة ملبيا -25 

َأنه َرُجاًل َكاَن َمَع النهبِيِّ َصَّله اهللهُ َعَليِْه  "َرِِضَ اهللهُ َعنُْه ، اْبِن َعبهاٍس َعِن      

َم ،  ، َفَقاَل َرُسوُل اهللهِ َصَّله اهللهُ َعَليِْه َفَوَقَصْتُه َناَقتُُه َوُهَو ُُمِْرٌم ، َفاَمَت َوَسله

نُوُه يِف  َم : اْغِسُلوُه باَِمٍء َوِسْدٍر ، َوَكفِّ وُه بِطِيٍب ، َواَل َوَسله َثْوَبْيِه ، َواَل ََتَسُّ

ُروا َرْأَسُه ،  مِّ ُه ُيْبَعُث َيْوَم اْلِقَياَمِة ُمَلبًِّيا ُُتَ   "َفإِنه

 . رواه البخاري ومسلم
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   وبعد موته األخرية من حياته  29 يف اللحظات  مبشرات املسلم

 

 املوت مبرض البطن ال يعذب يف القرب-26 

ٍد ، َقاَل : ُكنُْت َجالًِسا َمَع َعْبَد اهللهِ ْبَن َيَساٍر عن  َوَخالِِد ، ُسَلْياَمَن ْبِن ُُصَ

اَم اْشتََهيَا َأْن ْبِن ُعْرُفَطَة  ، َقاَل : َفَذَكُروا َرُجاًل َماَت ِمْن َبْطنِِه ، َقاَل : َفَكَأنه

َيا َعلَ  ْ َيُقْل النهبِيُّ َصَّله اهللهُ َعَليِْه ُيَصلِّ ا لِْْلَخِر َأََل ْيِه ، َقاَل : َفَقاَل َأَحُدُُهَ

َم  ِه  "َوَسله َب يِف َقُْبِ ُه لَْن ُيَعذه  ؟ َقاَل اْْلَخُر : َبََّل .  "َمْن َقتََلُه َبْطنُُه ، َفإِنه

 .6461يف صحيح اجلامع  وصححه اْللباينرواه أمحد وأبو داود 
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   وبعد موته األخرية من حياته  30 يف اللحظات  مبشرات املسلم

 

 اإلسالم ينقذ من النار-27 

ُدُم النهبِيه َصَّله اهللهُ  "َرِِضَ اهللهُ َعنُْه ، َقاَل : َأَنٍس َعْن  َكاَن ُغاَلٌم ََيُوِديٌّ َُيْ

َم َفَمِرَض ،  َم َيُعوُدُه ، َفَقَعَد ِعنَْد َعَلْيِه َوَسله َفَأَتاُه النهبِيُّ َصَّله اهللهُ َعَلْيِه َوَسله

َأبِيِه ، َوُهَو ِعنَْدُه ، َفَقاَل لَُه : َأطِْع َأَبا  َفنََظَر إََِل  َرْأِسِه َفَقاَل َلُه : َأْسلِْم ،

َم  َم َفَأْسَلَم اْلَقاِسِم َصَّله اهللهُ َعَلْيِه َوَسله ، َفَخَرَج النهبِيُّ َصَّله اهللهُ َعَلْيِه َوَسله

ْمُد هللِهِ الهِذي َأْنَقَذُه ِمَن النهاِر َوُهَو َيُقوُل :   . رواه البخاري"احْلَ

 

https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=720


 

   وبعد موته األخرية من حياته  31 يف اللحظات  مبشرات املسلم

 

 موت املؤمن بعرق اجلبيـن-28 

ُه َدَخَل َفَرَأى اْبنًا َلُه َيْرَشُح َجبِينُُه ، َأبِيِه ، َعْن َعْبِد اهللهِ ْبِن ُبَرْيَدَة َعْن       ، َأنه

َم َيُقوُل :  ْؤِمُن َيُموُت اَلُْ  "َفَقاَل : َسِمْعُت َرُسوَل اهللهِ َصَّله اهللهُ َعَلْيِه َوَسله

بِِْي   . رواه الرتمذي والنسائي بسند صحيح"بَِعَرِق اجْلَ
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   وبعد موته األخرية من حياته  32 يف اللحظات  مبشرات املسلم

 

 ورزقه ويأمن فتنة القرب املرابط جيري عليه عمله -29 

، َقاَل : َسِمْعُت َرُسوَل اهللهِ َصَّله اهللهُ َرِِضَ اهللهُ َعنُْه الفاريس َسْلاَمَن َعْن      

ِرَباُط َيْوٍم َوَليَْلٍة َخرْيٌ ِمْن ِصَياِم َشْهٍر َوقَِياِمِه ، َوإِْن  "َعَلْيِه َوَسلهَم ، َيُقوُل : 

ِرْزُقُه َوَأِمَن  َماَت َجَرى َعَلْيِه َعَمُلُه الهِذي َكاَن َيْعَمُلُه ، َوُأْجِرَي َعَلْيهِ 

  . رواه مسلم "اْلَفتهانَ 
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   وبعد موته األخرية من حياته  33 يف اللحظات  مبشرات املسلم

 

 إذا مات املرابط ينمى له عمله ويأمن فتنة القرب -30 

ُه   َم َأنه عن َفَضاَلَة ْبُن ُعَبْيٍد رِض اهلل عنه َعْن َرُسوِل اهللِ َصَّله اهللهُ َعَليِْه َوَسله

َتُم َعََّل َعَملِِه ، إاِله َقاَل : )  الهِذي َماَت ُمَرابًِطا يِف َسبِيِل اهللِ ،  ُكلُّ َميٍِّت ُُيْ

ُه ُينَْمى َلُه َعَمُلُه إََِل َيْوِم الِقيَاَمِة ، َوَيْأَمُن ِمْن فِْتنَِة الَقُْبِ   .  ( َفإِنه

 . ( وغريه ، وقال الرتمذي رمحه اهلل : حسن صحيح1621رواه الرتمذي )

 

 



 

   وبعد موته األخرية من حياته  34 يف اللحظات  مبشرات املسلم

 

 توجب اجلنة الثناء على اجلنازة-31 

ا ، َقاَل : َرِِضَ اهللهُ َعنُْه  َأَنِس ْبِن َمالٍِك َعْن  ، َفَقاَل َنبِيُّ اهللهِ ُمره بَِجنَاَزٍة َفُأْثنَِي َعَلْيَها َخرْيً

ا ،  "َوَجَبْت َوَجَبْت َوَجَبْت  " َصَّله اهللهُ َعَلْيِه َوَسلهمَ  ، َوُمره بَِجنَاَزٍة َفُأْثنَِي َعَلْيَها ََشًّ

َم :  ، َقاَل ُعَمُر : فًِدى  "َوَجَبْت َوَجَبْت َوَجَبْت  "َفَقاَل َنبِيُّ اهللهِ َصَّله اهللهُ َعَلْيِه َوَسله

ي ، ُمره بَِجنَاَزٍة َفُأْثنَِي َعَلْيهَ  ا َخرْيٌ ، َفُقْلَت َوَجَبْت َوَجَبْت َوَجَبْت ، َوُمره َلَك َأِِب َوُأمِّ

بَِجنَاَزٍة َفُأْثنَِي َعَلْيَها ََشٌّ ، َفُقْلَت : َوَجَبْت َوَجَبْت َوَجَبْت ، َفَقاَل َرُسوُل اهللهِ َصَّله اهللهُ 

َم :  نه  "َعَلْيِه َوَسله ا َوَجَبْت َلُه اجْلَ ا َوَجَبْت ُة ، َمْن َأْثنَْيُتْم َعَلْيِه َخرْيً َوَمْن َأْثنَْيُتْم َعَلْيِه ََشًّ

، َأْنُتْم ُشَهَداُء اهللهِ يِف اأْلَْرِض ، َأْنُتْم ُشَهَداُء اهللهِ يِف َأْنُتْم ُشَهَداُء اهللهِ يِف اأْلَْرِض َلُه النهاُر ، 

 . رواه البخاري ومسلم "اأْلَْرِض 
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   وبعد موته األخرية من حياته  35 يف اللحظات  مبشرات املسلم

 

 شهادة أربعة أو ثالثة أو اثنان-32 

ا َمَرٌض ، َفَجَلْسُت إََِل َأِِب اأْلَْسَودِ َعْن  ، َقاَل : َقِدْمُت اَْلَِدينََة َوَقْد َوَقَع ِِبَ

طهاِب َرِِضَ اهللهُ َعنُْه ، َفَمره  ْت ِِبِْم َجنَاَزٌة َفُأْثنَِي َعََّل َصاِحبَِها ُعَمَر ْبِن اْْلَ

ا ، َفَقاَل ُعَمُر َرِِضَ اهللهُ َعنُْه : َوَجَبْت ، ُثمه ُمره بُِأْخَرى َفُأْثنَِي َعََّل  َخرْيً

ا ، َفَقاَل  َرِِضَ اهللهُ َعنُْه : َوَجَبْت ، ُثمه ُمره بِالثهالَِثِة َفُأْثنَِي ُعَمُر َصاِحبَِها َخرْيً

ا ، َفَقاَل : َوَجَبْت ، َفَقاَل َأُبو اأْلَْسَوِد : َفُقْلُت : َوَما  َعََّل َصاِحبَِها ََشًّ

: َّله اهللهُ َعَلْيِه َوَسلهمَ َل النهبِيُّ َص َوَجَبْت َيا َأِمرَي اَْلُْؤِمنَِْي ، َقاَل : ُقْلُت َكاَم ، َقا

نهَة ، َفُقْلنَا : َوَثاَلَثٌة ، َقاَل :  اَم ُمْسلٍِم َشِهَد َلُه َأْرَبَعٌة بَِخرْيٍ َأْدَخَلُه اهللهُ اجْلَ َأيُّ

 .رواه البخاري "اْلَواِحِد ُثمه ََلْ َنْسَأْلُه َعِن ،َواْثنَاِن اْثنَاِن ، َقاَل :وَ َوَثاَلَثٌة ،َفُقْلنَا :
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   وبعد موته األخرية من حياته  36 يف اللحظات  مبشرات املسلم

 

 حمبة اهلل ملن ميوت ولسانه رطب من ذكر اهلل-33 

، َقاَل : َسَأْلُت َرُسوَل اهللهِ َصَّله اهللهُ َعَلْيِه َرِِضَ اهللهُ َعنُْه  ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل َعْن 

َم : َأيُّ األَْعاَمِل َأَحبُّ إََِل اهللهِ ؟ َقاَل :  َأْن ََتُوَت َولَِساُنَك َرْطٌب ِمْن  "َوَسله

 . رواه الطرباين بسند صحيح  "ِذْكِر اهللهِ 

 يبعث العبد على ما مات عليه -34

َم ،  َجابٍِر َعْن  َرِِضَ اهللهُ َعنُْه ، َقاَل : َسِمْعُت النهبِيه َصَّله اهللهُ َعَلْيِه َوَسله

 . رواه مسلم "ُيْبَعُث ُكلُّ َعبٍْد َعََّل َما َماَت َعَلْيِه  " َيُقوُل :
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   وبعد موته األخرية من حياته  37 يف اللحظات  مبشرات املسلم

 

 من قال ال إله إال اهلل وال حول وال قوة إال باهلل  ومات مل تطعمه النار-35 

اَُم َشِهَدا َعََّل النهبِيِّ َصَّله اهللهُ َعلَ َوَأِِب ُهَرْيَرَة ، َأِِب َسِعيٍد عن  ُه َأَّنه َم ، َأنه ْيِه َوَسله

ُه ، َفَقاَل : اَل إَِلَه إاِله َأَنا َوَأَنا  ": َقاَل  َقُه َربُّ َمْن َقاَل : اَل إَِلَه إاِله اهللهُ َواهللهُ َأْكَُبُ ، َصده

َأْكَُبُ ، َوإَِذا َقاَل : اَل إَِلَه إاِله اهللهُ َوْحَدُه ، َقاَل : َيُقوُل اهللهُ : اَل إَِلَه إاِله َأَنا َوْحِدي ، 

يَك َلُه ، َقاَل اهللهُ : اَل إَِلَه إاِله َأَنا َوْحِدي اَل َوإِذَ  ا َقاَل : اَل إَِلَه إاِله اهللهُ َوْحَدُه اَل ََشِ

ْمُد ، َقاَل اهللهُ : اَل إَِلَه إاِله أَ  يَك يِل ، َوإَِذا َقاَل : اَل إَِلَه إاِله اهللهُ َلُه اَْلُْلُك َوَلُه احْلَ َنا ََشِ

ْمُد ، يِلَ اَلُْ  َة إاِله بِاهللهِ ، َقاَل ْلُك َويِلَ احْلَ َوإَِذا َقاَل : اَل إَِلَه إاِله اهللهُ َواَل َحْوَل َواَل ُقوه

ا يِف َمَرِوِه ُثمه  َة إاِله ِِب ، َوَكاَن َيُقوُل : َمْن َقاََلَ اهللُ : اَل إَِلَه إاِله َأَنا َواَل َحْوَل َواَل ُقوه

 رواه الرتمذي وصححه اْللباين . "َعْمُه النهاُر َماَت ََلْ َتطْ 
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   وبعد موته األخرية من حياته  38 يف اللحظات  مبشرات املسلم

 

 سؤال اهلل الشهادة بصدق وإن مات على الفراش -36 

َم َقاَل :  َسْهِل ْبِن ُحنَْيٍف  عن  َرِِضَ اهللهُ َعنُْه ، َأنه النهبِيه َصَّله اهللهُ َعَليِْه َوَسله

َهَداِء ، َوإِْن َماَت َعََّل  " َغُه اهللهُ َمنَاِزَل الشُّ َهاَدَة بِِصْدٍق َبله َمْن َسأََل اهللهَ الشه

 . مسلم رواه"فَِراِشِه 

 التوبة قبل املوت -37

َم ، َقاَل َرِِضَ اهللهُ َعنُْه ، َعِن النهبِيِّ َصَّله اهللهُ ِن ُعَمَر ب عبداهلل َعنِ  :  َعَلْيِه َوَسله

 رواه الرتمذي وحسنه اْللباين . " إِنه اهللهَ َيْقبَُل َتْوَبَة الَْعْبِد َما ََلْ ُيَغْرِغرْ  "

https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3663
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   وبعد موته األخرية من حياته  39 يف اللحظات  مبشرات املسلم

 

 مات يف املدينةملن  ولشفاعة الرس -38 

َم:  َعْن اْبِن ُعَمَر رِض اهلل عنهام ، َقاَل : َقاَل َرُسوُل اهللهِ َصَّله اهللهُ َعَلْيِه َوَسله

ا  " ا ، َفإيِنِّ َأْشَفُع َلَِْن َيُموُت ِِبَ   "َمِن اْستََطاَع َأْن َيُموَت بِاَْلَِدينَِة َفْلَيُمْت ِِبَ

 

 .السلسلة الصحيحة  "النسائي وصححه اْللباين يف و رواه الرتمذي

 

 

 



 

   وبعد موته األخرية من حياته  40 يف اللحظات  مبشرات املسلم

 

 قراءة آية الكرسي بعد كل صالة -39 

َم :  َأِِب ُأَماَمَة َعْن  َرِِضَ اهللهُ َعنُْه ، َقاَل : َقاَل َرُسوُل اهللهِ َصَّله اهللهُ َعَلْيِه َوَسله

نهِة َمْن َقَرَأ آَيَة اْلُكْريِسِّ يِف ُدُبِر ُكلِّ َص  " الٍة َمْكُتوَبٍة ََلْ َيْمنَْعُه ِمْن ُدُخوِل اجْلَ

  "إاِل َأْن َيُموَت 

 .1595رواه النسائي والطرباين وصححه اْللباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب برقم 
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   وبعد موته األخرية من حياته  41 يف اللحظات  مبشرات املسلم

 

 سيد االستغفار -40 

اُد ْبُن َأْوٍس عن  َم : َشده  "َرِِضَ اهللهُ َعنُْه ، َعِن النهبِيِّ َصَّله اهللهُ َعَلْيِه َوَسله

ِبِّ ، اَل إِلََه إاِله َأْنَت ، َخَلْقَتنِي َوَأَنا َسيُِّد ااِلْستِْغَفاِر َأْن َتُقوَل : اللهُهمه َأْنَت رَ 

َعْبُدَك ، َوَأَنا َعََّل َعْهِدَك َوَوْعِدَك َما اْستََطْعُت ، َأُعوُذ بَِك ِمْن ََشِّ َما 

ُه اَل َيْغِفُر  َصنَْعُت ، َأُبوُء لََك بِنِْعَمتَِك َعََله ، َوَأُبوُء لََك بَِذْنبِي َفاْغِفْر يِل َفإِنه

ُنوَب إاِله َأْنَت ، َقاَل : ال ا َفاَمَت ِمْن َيْوِمِه ذُّ ا ِمَن النهَهاِر ُموقِنًا ِِبَ َوَمْن َقاََلَ

ا  يِْل َوُهَو ُموقٌِن ِِبَ ا ِمَن الله نهِة ، َوَمْن َقاََلَ َقْبَل َأْن ُيْمِِسَ ، َفُهَو ِمْن َأْهِل اجْلَ

نهِة َفاَمَت َقْبَل َأْن ُيْصبَِح ، َفُهَو ِمْن َأهْ   . رواه البخاري "ِل اجْلَ

https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3764


 

   وبعد موته األخرية من حياته  42 يف اللحظات  مبشرات املسلم

 

 قيام أربعون رجال  على اجلنازة شفاعة للميت -41 

َسِمْعُت َرُسوَل اهللهِ َصَّله اهللهُ قال : َرِِضَ اهللهُ َعنُْه ،  َعْبِد اهللهِ ْبِن َعبهاٍس َعْن 

َم ، َيُقوُل :  َما ِمْن َرُجٍل ُمْسلٍِم َيُموُت ، َفَيُقوُم َعََّل َجنَاَزتِِه  "َعَلْيِه َوَسله

َعُهُم اهللهُ فِيِه  ُكوَن بِاهللهِ َشْيًئا ، إاِله َشفه  .رواه مسلم  "َأْرَبُعوَن َرُجاًل اَل ُيرْشِ
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   وبعد موته األخرية من حياته  43 يف اللحظات  مبشرات املسلم

 

 ثالث صفوف يصلون على امليت  -42 

َة َعْن  َرِِضَ اهللهُ َعنُْه ، َقاَل : َقاَل َرُسوُل اهللهِ َصَّله اهللهُ َعَلْيِه  َمالِِك ْبِن ُهَبرْيَ

َم :  ٌة ِمَن اَلُْْسلِِمَْي ْيَبَلُغوا َأْن مَ  "َوَسله ا ِمْن ُمْؤِمٍن َيُموُت ، َفُيَصَلِّ َعَلْيِه ُأمه

ى  "َيُكوُنوا َثاَلَث ُصُفوٍف إاِله ُغِفَر َلُه  َة َيَتَحره ، َقاَل : َفَكاَن َمالُِك ْبُن ُهبَرْيَ

َعَلُهْم َثاَلَث ُصُفوٍف .   إَِذا َقله َأْهُل َجنَاَزٍة َأْن َُيْ

 رواه أمحد والرتمذي بسند حسن .
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   وبعد موته األخرية من حياته  44 يف اللحظات  مبشرات املسلم

 

  من اجلريان شهادة أربعة أو ثالثة -43 

َم ، َقاَل :   بن مالك َأَنسٍ َعْن  َرِِضَ اهللهُ َعنُْه ، َأّن النهبِيه َصَّله اهللهُ َعَلْيِه َوَسله

َما ِمْن ُمْسلٍِم َيُموُت ، َفيَْشَهُد َلُه َأْرَبَعٌة َأْهُل َأْبَياٍت ِمْن ِجرَيانِِه اأْلَْدَنْْيَ ،  "

  "ا اَل َتْعَلُموَن إاِله َقاَل : َقْد َقبِْلُت ِعْلَمُكْم فِيِه ، َوَغَفْرُت َلُه مَ 

َم َقاَل :  َأِِب ُهَرْيَرة َعْن  و َما  "َرِِضَ اهللهُ َعنُْه ، َأّن النهبِيه َصَّله اهللهُ َعَلْيِه َوَسله

َفَيْشَهُد َلُه َثاَلَثُة َأْهِل َأْبَياٍت ِمْن ِجرَيانِِه اأْلَْدَنْْيَ بَِخرْيٍ ، ِمْن ُمْسلٍِم َيُموُت 

إاِله َقال اهللهِ َعزه َوَجله : َقْد َقبِْلُت َشَهاَدَة ِعَباِدي َعََّل َما َعلُِموا ، َوَغَفْرُت َلُه 

 .  روامها اإلمام أمحد وحسنهام اْللباين يف صحيح اجلامع  " َما َأْعَلمُ 
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   وبعد موته األخرية من حياته  45 يف اللحظات  مبشرات املسلم

 

 بالغداة والعشي حتى يبعث من اجلنة يعرض مقعده -44 

َرِِضَ اهللهُ َعنُْهاَم ، َأنه َرُسوَل اهللهِ َصَّله اهللهُ َعَلْيِه  َعْبِد اهللهِ ْبِن ُعَمرَ  نْ ع

َم ،  إِنه َأَحَدُكْم إَِذا َماَت ُعِرَض َعَلْيِه َمْقَعُدُه بِاْلَغَداِة ، َواْلَعِِشِّ  " : َقاَل َوَسله

نهِة ،  نهِة َفِمْن َأْهِل اجْلَ َوإِْن َكاَن ِمْن َأْهِل النهاِر َفِمْن ، إِْن َكاَن ِمْن َأْهِل اجْلَ

  . " َفُيَقاُل َهَذا َمْقَعُدَك َحتهى َيبَْعثََك اهللهُ َيْوَم اْلِقَياَمةِ َأْهِل النهاِر ، 

 رواه البخاري ومسلم .
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   وبعد موته األخرية من حياته  46 يف اللحظات  مبشرات املسلم

 

 عدم انقطاع العمل عن امليت ان كان له صدقة أو ولد أو علم-45 

َم ، َقاَل  َرِِضَ اهللهُ َعنْهُ  : َأِِب ُهَرْيَرةَ  َعنْ   : َأنه َرُسوَل اهللهِ َصَّله اهللهُ َعَلْيِه َوَسله

ْنَساُن اْنَقَطَع َعنُْه َعَمُلهُ  " إاِله ِمْن َثاَلَثٍة ، إاِله ِمْن َصَدَقٍة َجاِرَيٍة ،  إَِذا َماَت اْْلِ

 . " َأْو ِعْلٍم ُينَْتَفُع بِِه ، َأْو َوَلٍد َصالٍِح َيْدُعو لَهُ 

 رواه مسلم . 
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   وبعد موته األخرية من حياته  47 يف اللحظات  مبشرات املسلم

 

 مولدهمكان موت الرجل بغري -46 

هْن ُولَِد ِِبَا َفَصَّله َعَلْيِه  َعْبِد اهللهِ ْبِن َعْمٍرو َعنْ  ، َقاَل : َماَت َرُجٌل بِاَْلَِدينَِة ِِم

َم ، ُثمه َقاَل :  ،  "َيا َلْيَتُه َماَت بَِغرْيِ َمْولِِدِه  "َرُسوُل اهللهِ َصَّله اهللهُ َعَلْيِه َوَسله

َ َذاَك َيا َرُسوَل اهللهِ ؟  ُج  " : َقاَل َقاُلوا : َوَِل َل إَِذا َماَت بَِغرْيِ َمْولِِدِه إِنه الره

نهة   "     قِيَس َلُه ِمْن َمْولِِدِه إََِل ُمنَْقَطِع َأَثِرِه يِف اجْلَ

 رواه النسائي وابن ماجه وابن حبان وحسنه اْللباين .
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 .وفوائد مفردات – النووية حديثا األربعني شرح -1

 . حتفظه وكيف بالقرآن تتأثر كيف -2

 . القرآن حفظ يف وفرائد فوائد -3

 . والنار اجلنة عجائب من -4

 .  والسنة الكتاب ضوء يف العمرة وأذكار صفة -5

 والسنة الكتاب ضوء يف والعمرة احلج وأذكار صفة -6

 . احلديث مصطلح تلخيص لوحة -7

 ( .مطوية) واملساء الصباح أذكار صحيح -8

 لألطفال الكريم القرآن حتفيظ يف وفوائد قواعد -9

 . الصغري للمسلم إسالمية مسابقات -10

  .  الصغري للمسلم اجلنة وصف -11

  الصغري املسلم وألعاب تسالي -12

  . والذهب )لألطفال( األرض قصة -13

                

 زء .ج2 الصغري للمسلم النبوي احلديث منهج -14

 

 امسح للدخول عل املوقع
http://adlyghzali.net 

 



 

   وبعد موته األخرية من حياته  2 يف اللحظات  مبشرات املسلم

 

 
 

 . الصغري للمسلم األذكار -15

 .زءج2 الصغري للمسلم التلوين -16

   كرتون( فلم) املسلم الطفل أذكار فلم -17

 ( .  أذكار الطفل املسلم فيلم على تطبيقات)األذكار  ومسابقات ألعاب -18

  الصغري . للمسلم األذكار تلوين كراسة -19

  احلسنات بنك يف االستثمار دليل -20

 ) زهرات تربوية من طفل لوالده ( أبي بك أقتدي -21

 حتفيظ القرآن الكريم لألطفال ) دراسة شرعية تربوية ( - 22

 الوضوء والطهارة للمسلم الصغري . -23

 مبشرات املسلم يف اللحظات األخرية من حياته وبعد موته. -24

                               مبشرات املسلم يف املرض واملصائب والصرب عليها . -25

                

 امسح للدخول عل املوقع
http://adlyghzali.net 

 
 ميكن تـحميل معظم املؤلفات من املوقع     
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